
 

 

 

Bevolkingspiramide 
Een bevolkingspiramide is een voorbeeld van een wiskundig diagram 

 
Het zijn net twee staafdiagrammen die gekanteld zijn. Diagrammen worden gebuikt bij 

informatiebewerking. 

De opkomst van Internetshops is van invloed op het aantal winkels in een winkelstraat. Een veranderende 

bevolkingsopbouw kan ook een oorzaak zijn. Ook al leeg. Marktonderzoekers verzamelen hier gegevens over. 

Het komt dus onder andere door Internet dat een grote rol speelt bij de leegstand, wat nog meer? Een andere 

oorzaak is denken wij de vergrijzing en de bevolkingskrimp. We worden met zijn allen allemaal ouder. 

Welke winkels zouden het nou wel goed kunnen gaan doen in de toekomst hier? Nou, als je kijkt naar de 

vergrijzing, de winkels die een aanbod hebben voor de oudere mensen, dus we denken daar aan mensen, de 

winkels als opticiens, hè, de gehoorapparatenwinkels, nou, je mag er toch van uitgaan dat daar een markt voor 

komt wat goed zou kunnen renderen. 

Nou, wat je zeg maar in dit gebied ziet, we hebben gekeken naar in dit geval 1998: hoe was het toen? Dat is 

zeg maar de ouderen. Wat je ziet is aan de linkerkant zie je de vrouwen, aan de rechterkant zie je de mannen. 

De middenas, dat is zeg de leeftijd, dus hoe hoger we komen, hoe ouder de mensen, dus dit zijn de mensen van 

90 jaar en ouder. En hier zien we de aantallen links en rechts. Nou, wat je dus ziet is, dit is 1998, dit waren de 

ouderen, als je ziet in 2010, dat de ouderen, dus 90 en ouder, dat is flink breder geworden, dus in aantallen is 

het ook flink toegenomen. 

Maar dat is wel een enorm verschil hè? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk gewoon een staafdiagram op zijn kant hè, 

tegen elkaar? Precies, ja. Een bevolkingspiramide is opgebouwd uit twee staafdiagrammen: één voor vrouwen 

en één voor mannen. In deze piramide kun je bijvoorbeeld aflezen hoeveel procent van de vrouwen en hoeveel 

procent van de mannen tussen de 20 en 30 jaar is. Vergeleken met 1998 is de hoeveelheid inwoners in deze 

leeftijdsgroep afgenomen. 
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